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Abstract 
 
This study aims to see if there is a difference between employers and employees job motivation, 

as well as what sort of incentives that may affect their motivation and what these eventual 

differences can be explained by. The research questions were examined by using data from 

European working condition survey year 2015. In order to investigate both employers and 

employees job motivation, an index concerning motivation were created. The result of this 

study is presented by using multilevel models and show that there is a correlation between an 

individual's working position and their motivation to work, as employers tend to have a higher 

motivation in general than employees. The correlation between working position and 

motivation to work can be seen in previous research as well, but this study emphasizes the 

difference in their general motivation as well as what kinds of incentives that affect them the 

most. Furthermore, the results show in contrast to previous research, that monetary incentives 

do not have a major impact on individuals’ motivation to work and it is rather the non-monetary 

incentives that have the greatest impact on both employers and employees job motivation. 	

 

Keywords: Job motivation, incentives, employer, employee, monetary, non-monetary, 

organization, contextual influence.	
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1. Inledning 
 
De motiv individer har för att utföra ett arbete, att gå till sin arbetsplats varje dag, samt att utföra 

arbetsuppgifter, grundar sig oftast i två olika faktorer. Den ena faktorn inkluderar en ekonomisk 

aspekt där individen är beroende av arbetet för att kunna få en inkomst. Den andra faktorn 

grundar sig i inre motivation och viljan till att arbeta. Oavsett motiv måste individen föredra att 

ha ett arbete framför att inte arbeta och därmed stå utanför arbetsmarknaden (Vroom, 1995). 

Arbete är generellt sett en stark norm och även inskrivet i samhällskontraktet, vilket innebär att 

individen förutsätts arbeta och att genom arbetet få ett gott liv (Marens, 2007). Studier har visat 

att individer som står utanför arbetsmarknaden kan uppleva att de saknar mer än en ekonomisk 

inkomst, de kan även känna en avsaknad av social tillhörighet och identitet (Brand, 2015). 

Vidare kan även arbetslöshet påverka individens generella motivation och drivkraft till att 

arbeta. Individer som har stått utanför arbetsmarknaden tidigare och sedan fått en anställning 

är oftast mer benägna att visa sig värdig av arbetet och försöker oftast prestera på en högre nivå 

(Caplan et al., 1989; Wanberg, Kanfer, Rotundo, 1999).	

	

Motivation har en betydande roll när det kommer till individers arbetsprestationer i den mening 

att individens drivkraft kan resultera i exempelvis engagemang, ansvarstagande och en högre 

effektivitet vilket i sin tur kan bidra till att individer upplever en högre motivation till arbetet 

(se Vroom, 1995; Kanfer, Frese & Johnson, 2017). Mintzberg (1983) argumenterar för att 

ytterligare en aspekt spelar roll för individers motivation, nämligen organisationsstrukturen. 

Inom organisationer som har en enklare struktur och en mer ”adhocratisk” styrning kan 

individerna känna en högre motivation till arbetet då de enklare kan påverka sitt eget arbete 

(Mintzberg, 1983). Vidare kan även organisationer där det krävs en kvalificerad utbildning för 

arbetet påverka individers motivation positivt då arbetsuppgifterna är utmanande och kräver en 

viss nivå av engagemang hos den anställde. Inom organisationer som inte kräver någon formell 

utbildning för arbetet har studier visat att det är vanligt att motivationen är lägre då 

arbetsuppgifterna anses vara enklare och arbetet mer monotont (Mintzberg, 1983; Weibel, Rost 

& Osterloh, 2016). 	

	

Denna studie tar utgång i vilka faktorer som kan påverka chefer och anställdas motivation på 

arbetsplatsen. Genom att undersöka chefer och anställdas motivation kopplat till incitament från 

arbetsplatsen kan en skapa djupare förståelse kring vad som är viktigast för dessa två 
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arbetsbefattningar. Det kan även bidra till en djupare förståelse kring varför individer väljer att 

stanna kvar inom en organisation. Förståelsen för vilka incitament som väger tyngst för både 

chefer och anställda kan även bidra till att organisationer blir mer konkurrenskraftiga och skapar 

attraktivare arbetsplatser, såväl att minska kostnader som är kopplade till nyanställningar och 

frånvaro (Patterson & Kleiner, 2016).  	

	

Arbetsmotivation är ett ämne som är vida utforskat när det kommer till anställdas upplevelse, 

däremot finns det ett forskningsgap när det kommer till just chefers motivation till arbetet (se 

Dwivedula & Bredillet, 2010). Studier har visat att anställda påverkas olika beroende på vilken 

typ av chef de har (Voon et al., 2011), därmed är det av stor vikt att även undersöka chefer 

motivation kopplat till arbetet för att se huruvida organisationer behöver utforma olika 

arbetssätt för att skapa motivatorer för chefer och anställda. Vidare är det intressant att 

undersöka chefer kontra anställdas motivation till arbetet, då chefers roll i en organisation kan 

vara avgörande när det kommer till anställdas prestationer (Yukl, 2008; Voon et al., 2011). En 

chef som har en positiv påverkan på verksamheten och som bidrar till goda resultat kan vara 

fördelaktig att behålla för den fortsatta utvecklingen av organisationen. Den befintliga litteratur 

som går att finna rörande chefers motivation till arbetet är oftast kopplat till den industriella 

sektorn medan andra arbetssektorer såsom exempelvis servicesektorn inte är lika utforskad 

(Bowen & Hallowell, 2002). Studier har visat att olika arbetssektorer har olika typer av 

arbetssätt såväl som olika strategier för att mäta effektivitet och produktivitet på arbetet (Bowen 

& Ford, 2002) varför det är möjligt att antaga att chefers och anställdas motivation påverkas 

beroende på vilken arbetssektor de är aktiva inom. 	

	

Genomförandet av denna studie, där fokus ligger på att jämföra chefer och anställdas 

motivation till arbetet, kan bidra till fördjupad förståelse kring hur olika aspekter, såsom 

ekonomiska och privata, påverkar eller skiljer sig åt beroende på den anställdes 

arbetsbefattning. Detta med syfte att skapa en bredare bild av vilka faktorer som främst 

motiverar till arbete för olika arbetsbefattningar.  	
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1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan chefer och anställdas 

motivation till arbete såväl som vad eventuella skillnader i motivation kan bero på. För att 

undersöka detta tar studien utgång i följande frågeställningar:	

	

1. Finns det en skillnad mellan chefer och anställdas motivation till arbetet? 

 

2. Påverkas chefer och anställdas motivation till arbetet av monetära arbetslivs-aspekter, 

icke-monetära och aspekter relaterade till privatlivet? och i så fall hur? 

	

3. Påverkas chefer och anställdas motivation av den kontext de befinner sig inom såsom 

land, arbetssektor, storlek på organisationen och landets välfärdsstatsregim? och i så 

fall hur? 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
2.1 Motivation 

Motivation kan beskriva som en individs drivkraft till att utföra ett arbete (Ryan & Deci, 2000). 

Begreppet motivation innefattar både inre- och yttre motivation en medarbetare kan uppleva i 

relation till arbetet. Inre motivation syftar till den tillfredsställelse som uppstår av utförandet av 

handlingar som en individ genomför på grund av att de känner att arbetet är givande och/eller 

intressant. Yttre motivation syftar till den tillfredsställelse som uppstår på grund av yttre 

faktorer. Det är således inte handlingarna i sig som bidrar med känslan av tillfredsställelse utan 

det är oftast belöningen för arbete som motiverar en individ. (Porter & Lawler, 1968).	

	

Herzbergs (1993) teoretiska modell, tvåfaktorsteorin, syftar till att ge en djupare förståelse för 

den anställdes motivation såväl som förklara eventuellt missnöje till arbetet. Den första nivån 

av faktorer benämns oftast som hygienfaktorer och inkluderar exempelvis regler, direktiv, 

arbetstrygghet eller ledarskapsstil. Den andra nivån är motivatorer och inkluderar faktorer 

såsom personlig utveckling, känsla av ansvar eller uppmärksamhet från arbetsgivaren. För att 

en medarbetare ska kunna känna motivation till arbetet menar Herzberg (1993) att det krävs att 

eventuellt missnöje på den första nivån undanröjs, vilket gör att den anställde går vidare till den 

andra nivån och kan utveckla en högre motivation och en positivare attityd till arbetet. 	

	

Kanfer et al (2017) menar att en individs generella inställning till att arbeta till viss del kan styra 

individens val av arbetsområde, såväl som kompetensen individen utvecklar inom arbetet. 

Individens resurser såsom uppmärksamhet, ansträngning, tid och socialt kapital påverkas 

därmed av hur stor motivation till arbetet individen upplever. Schein (1969) argumenterar dock 

för att individer och dess motivation bör ses som något individuellt; bara för att en individ 

motiveras av vad som kan ses som ett utmanande jobb eller en hög lönesumma, behöver inte 

en annan individ motiveras av samma aspekter utan kan motiveras av exempelvis trivsel med 

arbetskamrater eller en trevlig arbetsmiljö. Vidare kan aspekter som känslan av att utföra ett 

bra jobb eller känslan av att ha presterat sitt yttersta fungera som motivatorer för en del individer 

(Van Knippenberg, 2000). Studier visar även att anställda som blir mer involverade i 

verksamheten kan bidra till att en positiv attityd utvecklas, vilket i förlängningen kan leda till 

en högre motivation (Herzberg, 1993).	
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2.2 Incitament till ökad motivation 

Begreppet incitament syftar i sammanhanget till att förklara de olika motivatorer som individer 

påverkas av till att känna en högre motivation till arbetet. Tidigare forskning har visat att en 

individs motivation till arbetet kan påverkas av huruvida individen upplever sig ha tillräckliga 

incitament från arbetsplatsen som skapar motivation till att utföra arbetet (se Lawler, 1990; 

Patterson & Kleiner, 2016; Koedel & Xiang, 2017). Genom att använda sig av olika incitament 

kan en organisation hjälpa till att forma en individs motivation till arbetet. Motivatorer kan 

spela en avgörande roll när det kommer till huruvida en individ väljer att stanna kvar inom en 

organisation, varför incitament och motivatorer är en viktig aspekt att ta i beaktande när en 

diskuterar motivation (Harman et al, 2007; Holtom et al., 2008; Cardy & Lengnick-Hall, 2011; 

Chin Heng, Prashant & Sarbari, 2016). Individers motivation till arbetet kan dessutom bidra till 

minskade kostnader för organisationen med exempelvis lägre frånvaro, samt generera bättre 

prestationer och arbetsresultat (Patterson & Kleiner, 2016). 	

	

För att en individ ska känna motivation till arbetet är det viktigt att eventuella incitament från 

organisationen inte reducerar andra former av en individs motivation till att utföra arbetet. Det 

vill säga, vid användandet av incitament som motivatorer för anställda är det av stor vikt att den 

inre motivationen till arbetet inte överskuggas av de incitament som erbjuds. Ett exempel på 

detta kan vara att de incitament som erbjuds är för höga i relation till själva arbetsuppgiften i 

sig, vilket kan bidra till att den inre motivationen och glädjen till att utföra ett arbete minskar 

då organisationen signalerar att arbetsuppgifterna är svåra eller inte särskilt önskvärda för 

övriga varför höga incitament krävs (Gneezy, Meier & Rey-Biel, 2011). 	

 
2.2.1 Monetära arbetslivs-aspekter 

En form av incitament för anställda inom en organisation kan vara monetära, vilket kan 

inkludera exempelvis löneförhöjningar, prestationsbaserad lön eller monetära bonusar från 

företaget (Lazear, 1986; Ryan & Deci, 2000). Prestationsbaserad lön är ett begrepp som 

används för att förklara när en individs lön baseras på de prestationer hen utför inom arbetet, ju 

bättre prestation på arbetet desto högre belöning i form av lön ges. Denna form av incitament 

kan vara fördelaktigt när en organisation vill arbeta mot ett effektivare arbete. Det kan även 

bidra till att anställda känner en högre motivation samt jobbtillfredsställelse av arbetet, då de 

kan vara med och påverka utfallet av lönen (Lazear, 1986; Greene & Nash, 2009). Monetära 

belöningar vid prestationer kan vidare generera en ökad motivation hos de anställda, bidra till 

att de anställda presterar bättre på arbetsplatsen såväl som att det även kan öka självständigheten 
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till att utföra arbetsuppgifter (Eisenberger, Rhoades & Cameron, 1999). Däremot kan 

användandet av prestationsbaserad lön vara effektivare i vissa organisationer än andra; Weibel 

et al. (2016) argumenterar för att arbeten som har mindre intressanta och givande 

arbetsuppgifter gynnas mer av att ha prestationsbaserad lön än arbeten som har mer komplexa 

arbetsuppgifter. Detta då de anställda som annars har ett mindre intressant arbete kan känna en 

högre motivation på grund av att deras prestationer styr lönen och således presterar bättre än 

om de inte hade fått en prestationsbaserad lön. Medan arbeten med mer komplexa 

arbetsuppgifter kan var nog motiverande i sig. 	

	

Ett annat sätt att öka motivationen och viljan till att prestera är införandet av monetära bonusar 

från företaget. Detta innebär att de anställda får ta del utav företagets vinster och i vissa fall 

även delar av aktier i företaget som en ytterligare bonus kopplat till prestationen på 

arbetsplatsen. Studier har visat att incitament i form av bonusar kan bidra till en ökad motivation 

och prestation, från anställda samt från företagets ledning (Bloisi, Cook & Hunsakeret, 2007). 

Däremot är det av stor vikt att vara uppmärksam mot vad de monetära belöningarna kan 

signalera till den anställde för att det inte ska få en motsatt effekt. Gneezy et al. (2011) 

argumenterar för att monetära incitament kan få en motsatt effekt om arbetstagaren uppfattar 

att anledningen till incitamenten beror på att arbetet är svårt eller att uppgiften inte är attraktiv 

för övriga eftersom att ytterligare incitament erbjuds för arbetet. Vidare kan monetära 

incitament signalera att arbetsgivaren inte litar på att de anställdas inre motivation är tillräckligt 

hög varför monetära incitament erbjuds, vilket kan leda till att den anställdas motivation snarare 

sänks än höjs av monetära incitament.	

	

Incitament behöver inte bara vara av monetär karaktär som individen får ta del av direkt, utan 

det kan även inkludera förmåner av olika slag såsom framtida pension. Ytterligare en förmån 

som en organisation kan erbjuda anställda och chefer är friskvård, antingen i form av bidrag 

eller att organisationen ger tid till friskvård under arbetstid. Fördelarna med att medarbetare 

underhåller sin fysik är många; Gneezy et al. (2011) menar att incitament i form av 

friskvårdsbidrag från organisationen kan bidra till att anställda tränar mer. Vilket i sin tur bidrar 

till en ökat välmående på arbetsplatsen där sjukskrivningar bland medarbetare kan minska, 

vilket kan bidra till att organisationen sänker sina kostnader på så sätt. 	

	

När det kommer till pension som en form av förmån har tidigare studier visat att denna form av 

incitament kan få olika utfall på motivationen till arbetet beroende på den anställdes ålder. Detta 
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då åldern kan påverka huruvida den anställde har möjlighet att ta del av incitamenten eller inte. 

Med andra ord innebär detta att en individ som är äldre när ett incitamentsprogram 

implementeras på en arbetsplats kan uppleva en lägre motivation till incitamentet och i 

förlängningen även arbetet eftersom att hen kanske inte stannar kvar inom arbetslivet tillräckligt 

länge för att kunna ta del av belöningen (Koedel & Xiang, 2017). Tidigare forskning har även 

visat på att ålder kan påverka motivationen till arbete i den mening att äldre individer som är 

anställda inom en organisation oftast har en lägre chans att bli tilltänkta för vidareutbildning 

eller avancemang inom en organisation än vad yngre anställda har (Kanfer & Ackerman, 2004; 

Koedel & Xiang, 2017). 	

 
2.2.2 Icke-monetära arbetslivsaspekter 

Möjlighet till avancemang och vidareutveckling är oftast två viktiga aspekter som lyfts fram 

när en diskuterar motivation till arbetet. Forskning har visat att dessa två aspekter kan bidra till 

att individer känner ett högre positivt engagemang till verksamheten såväl som höjer individers 

motivation (Herzberg, 1993). Utöver detta kan möjlighet till avancemang och vidareutveckling 

även bidra till att individer får en känsla av att organisationen har förtroende för dem samt att 

de anställda får uppskattning för sitt arbete vilket kan bidra till att den anställde utvecklar en 

högre motivation till arbetet (Mintzberg, 1983). Andra incitament till ökad motivation kan vara 

självbestämmande i arbetet, självstyrande team och möjlighet till flexibla arbetstider (Cappelli, 

2004; Chin Heng et al., 2016). 	

	

Förmånen flexibla arbetstider bygger på att de anställda får ett större självbestämmande och att 

de själva kan vara med och styra sina arbetstider (Cappelli, 2004; Lambert, Marler, & Gueutal, 

2008). Flexibla arbetstider eller flextid som det även kallas ibland kan bidra till att de anställda 

inte känner sig lika styrda, att de kan planera sin arbetstid efter vad som passar in i deras 

privatliv vilket kan bidra till ett högre engagemang och en högre nivå på deras arbete (Hill et 

al., 2001). Flexibla arbetstider kan fungera på olika sätt, en del kan lägga in önskemål för 

scheman vilket kan ses som en flexibel arbetstid då den anställde får vara med att planera sin 

arbetstid genom önskemål (Berg et al., 2004). Ett annat uttryck för flexibla arbetstider kan vara 

att den anställde har ett visst spelrum gällande den tid hen måste vara på arbetsplatsen. Det kan 

exempelvis handla om att morgonen är fri att disponera hur den anställde vill men att hen 

behöver vara närvarande på arbetsplatsen under specifika timmar på dagen (Cappelli, 2004). 

Ytterligare ett sätt som flexibla arbetstider kan användas på är att den anställde fritt får 

disponera sin tid, det vill säga att det inte spelar någon roll om den anställde är på arbetsplatsen 
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under dagen så länge arbetet blir gjort. Med andra ord kan alltså den anställde välja att arbeta 

extra många timmar under vissa dagar för “jobba in” lediga dagar (Baltes et al., 1999). Lambert 

et al. (2008) argumenterar dock för att flexibla arbetstider inte alltid är en faktor som motiverar 

individer, i en del fall kan individerna ha andra ansvarstaganden såsom exempelvis hämtning 

och lämning av barn på förskola/skola, eller andra åtaganden som passar in med deras vanliga 

arbetstider vilket gör att möjlighet till flextid inte motiverar dem. 	

	

Tidigare studier har visat att möjligheten till att påverka sitt arbete är en bidragande faktor till 

individers motivation, samt för hur väl ett arbete blir utfört, framförallt när det kommer till 

individens nuvarande påverkningsgrad och den grad av påverkan individen anser att de bör ha. 

Lawler, Renwick & Bullock (1981) menar att individer som upplever att de har tillräckligt stor 

kompetens och som har arbetat på arbetsplatsen en längre tid, men ändå inte upplever sig ha 

tillräckligt stora möjligheter att vara delaktig i hur deras arbete ska vara utformat, kan uppleva 

en lägre motivation till arbetet. Vidare visar studier att en individs möjlighet till att påverka 

beslut såväl som själva arbetet i sig kan bidra till en högre motivation hos individen, samt bidra 

till att de känner att organisationen har ett ökat förtroende för dem vilket även det kan resultera 

i ett högre engagemang (Vroom, 1995; Yukl, 2008).	

 
2.2.3 Aspekter relaterade till privatlivet 

Arbetsrelaterade faktorer som motiverar en individ behöver nödvändigtvis inte vara den främsta 

faktorn till motivation, utan arbetets kompatibilitet med familje- och privatlivet, samt ens 

sociala liv kan påverka en individs motivation i större utsträckning (Bloisi et al., 2007). Tidigare 

forskning har visat att en motivator till att en anställd stannar kvar på en arbetsplats kan bero 

på att de anställda har byggt upp en stark relation till varandra, såväl som att arbetet i sig passar 

in i den anställdes privata del av livet (Terence et al., 2001; Chin Heng et al., 2016). Forskning 

pekar även på att individer som upplever att arbetet är givande och anser att det genererar goda 

relationer är mer benägna att känna motivation till sitt arbete än de som upplever att det inte är 

givande (Frost et al., 2018). En del individer kan även uppleva en högre motivation av arbetets 

lokalisering, det vill säga att ju närmare en arbetsplats ligger en individs hem, desto mer 

benägna är dem att uppleva en högre motivation till arbetet (Radford, Shacklock & Meissner, 

2015). 	

	

Tidigare forskning har visat att anställda som har ett arbete som står i konflikt till individers 

familjeliv är mer benägna att känna ett lägre engagemang till arbetet samt prestera på en lägre 
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nivå på grund av stress för att få ihop de två delarna av livet (Karatepe & Tekinkus, 2006; 

Halbesleben et al., 2009; Witt & Carlson, 2006). Witt & Carlson (2006) menar vidare att 

konflikten mellan arbete och familjelivet påverkar individer med en chefsbefattning i större 

utsträckning än de utan. Vidare har studier även visat att konflikten mellan arbete och 

familjelivet kan resultera i ett hårdare arbete och ett högre engagemang hos en del individer då 

de kan uppleva en känsla av att behöva kompensera för konflikten (Rothbard, 2001). Forskning 

visar dessutom att medarbetare som lägger för stor del av sin tid på arbetet kan försvaga sin 

relation med familjen, men även att för lite tid på arbetet riskerar familjens säkerhet ur ett 

ekonomiskt perspektiv vilket kan bidra till att de behöver sänka deras levnadsstandard. Därmed 

behöver individer finna en tydlig balans där de tjänar nog med pengar för att klara sig, samtidigt 

som de ska ha nog med fritid över till familjen för att bevara och upprätthålla goda relationer 

(Jacobs & Gerson, 2001). 	

	

Vidare kan den ekonomiska aspekten även vara en anledning till varför en del anställda jobbar 

efter utsatt arbetstid och tar på sig extra timmar då det kan generera en högre inkomst för 

familjen varför monetära belöningar även kan ses som en form av inre motivation (Jacobs & 

Gerson, 2001). Arbete efter arbetstid kan även vara kopplat till att den anställde har höga krav 

på sig från organisationen, att det råder en hög arbetsbörda eller att det finns en tidspress på att 

ett visst arbete ska vara utfört inom en viss tidsram. Studier har även visat att en del 

organisationer och även en del länder anser att de anställda inom företagen behöver arbeta fler 

timmar än vad som är utsatt för att organisationen ska fortsatt vara konkurrenskraftig (Burke & 

Cooper, 2008). McMillan, O’Driscoll & Burke (2003) argumenterar för att arbete utanför 

arbetstid även kan vara kopplat till arbetsnarkomani vilket kan innebära att individer som jobbar 

utöver arbetstid gör det för att de känner ett starkt inre driv. Det kan även innebära att individer 

är ”besatta” av sitt arbete och har svårt att släppa arbetet ur tankarna när de lämnar arbetsplatsen.	

 
2.2.4 Kontextuella aspekter 

Ytterligare aspekter som bör tas i beaktning när det kommer till en individs motivation till 

arbetet är den kontext individen befinner sig inom. Det vill säga att individer kan motiveras 

olika beroende på vilket land de bor i (Roe et al., 2000; Willis-Shattuck et al., 2008). Erez & 

Earley (1993) argumenterar genom sin studie för att det kan finnas en skillnad mellan olika 

europeiska länder. Det vill säga att individer kan reagera på olika motivatorer beroende på den 

kulturella norm och värderingar som råder inom landet. Roe et al., (2000) menar att det finns 
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en korrelation mellan motivation och land; det som motiverar individer skiljer sig åt mellan 

olika länder, men resultatet från en ökad motivation är universal. 	

	

En individs ökning i motivation kan resultera i goda arbetsresultat, högre effektivitet och en 

ökad produktivitet inom organisationen (Patterson & Kleiner, 2016). Dessutom kan en individs 

arbetsplats även fungera som en form av motivator och kan således klassas som ytterligare en 

kontextuell faktor. Genom att individen kan motiveras av arbetsplatsens olika mål och därmed 

strävar efter att nå dessa kan även mål ses som just motivatorer och incitament för anställda. 

För att mål ska kunna vara motivatorer krävs det dock att de är utmanande men ändå uppnåeliga 

för individen. Vilket kan leda till att individen får känslan av stolthet och ökat självförtroende 

när målen väl är nådda vilket i sin tur kan leda till en högre motivation till arbetet samt en 

strävan efter att nå nya mål (Locke, 1968). En individs strävan efter att nå mål på en arbetsplats 

kan även drivas av oviljan till att bli arbetslös och/eller bristen på andra alternativa arbeten. 

Studier har visat att individer som har svårigheter att införskaffa sig ett nytt arbete, om de skulle 

sluta på sitt nuvarande arbete, är mer benägna att känna sig motiverade till arbetet (Buchko, 

Buscher & Buchko, 2017). Dessutom finns det studier som pekar på att individer som står 

utanför arbetsmarknaden kan få det svårare att hitta ett nytt arbete, samt att motivationen till att 

leta efter nya arbeten kan komma att sänkas allt eftersom tiden går (Caplan et al., 1989; 

Wanberg et al., 1999).	

 
2.3 Chefer och anställdas motivation till arbete 

Individers motivation till arbetet är viktigt att förstå inte bara utifrån aspekten att missnöje ska 

undanröjas, utan även för att olika arbetsbefattningar kan kräva olika former av motivatorer för 

att uppleva en motivation till arbetet (Kovach, 1987). Huang (2011) menar att det finns en viss 

skillnad mellan chefer och anställdas motivation i den meningen att chefer generellt upplever 

högre motivation till arbetet än anställda. Kovach (1987) beskriver vidare att det generellt finns 

en uppfattning och förutfattad tanke bland chefer att anställda motiveras mer av yttre aspekter 

än av inre motivation, vilket skulle kunna förklaras genom att chefer tror att de anställda 

motiveras av samma former av incitament som de själva anser sig bli motiverade av. Kovach 

(1987) och Amabile (1993) argumenterar däremot för att fallet inte alltid är sådant, utan att 

chefer och anställda kan uppleva olika former av incitament som motiverande för dem i deras 

arbete. Tidigare forskning inom ämnet motivation bland chefer och anställda visar utifrån 

ovanstående material att en kan antaga att det finns en skillnad kring vad som motiverar 

anställda och chefer, vilket även är utgångspunkten för denna studie och antagandet för 
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kommande resultat och analys. Vilka faktiska faktorer som skiljer sig åt är dock svårt att 

specifikt antaga, en kan tänka sig att huruvida en motiveras utav monetära incitament kan skilja 

sig åt och att chefer kräver vissa former av incitament som anställda inte anser är av lika stor 

relevans för skapandet av motivation, och detsamma åt andra hållet.   

 

3. Data och metod 

För att mäta individers motivation till arbete har data från European Survey on Working 

Conditions (EWCS) år 2015, använts med syfte att kunna undersöka skillnaden kring vad som 

motiverar chefer och anställda i arbetet. Antalet respondenter som deltog i EWCS-15 är 43 850 

stycken varav 5971 av dessa har en befattning som chefer (d.v.s. cirka 13 %). Datasetet täcker 

in 35 länder i Europa (se bilaga 1, tabell 1). 	

Frågorna i datamaterialet berör ämnen såsom ekonomiska aspekter, arbetsförhållanden och 

kvaliteten på arbetet såväl som frågor rörande privatlivet och familjelivet. Analysen utfördes i 

statistikprogrammet SPSS där både bivariata korstabeller och multilevel-modeller har använts 

för att analysera och presentera resultatet. Dessa metoder har använts i studien med syfte att 

dels undersöka skillnaden mellan chefer/anställda och dess motivation genom en bivariat 

analys, samt att sätta detta i relation till diverse kontrollvariabler genom en multilevel-modell. 

I linje med Brühl, Planer & Hagel (2018) har en tom multilevel-modell använts för att 

undersöka hur mycket av variationen inom motivationen till arbete hos en individ som härrör 

från variationen mellan länder. Därefter har analysen byggts på med att undersöka individuella 

aspekter för att sedan byggas på ytterligare en gång med organisatoriska- och kontextuella 

aspekter kopplat till motivation. Valet av metod grundar sig i att grunddatat från EWCS-15 

inkluderar variabler på både individ- och kontextuell nivå, varför ett avvägande har gjort att 

använda en multilevel-modell för att undvika eventuella problem när datamaterialet klustras 

ihop. Genom att använda multilevel-analyser istället för linjära regressioner kan 

heteroskedasticitet undvikas till en större grad (Hox et al. 2017). En multilevel-modell innebär 

att en genomför en linjär regression, men med ett antagande om att det finns olika nivåer inom 

materialet. Antagandet i denna studie ligger i linje med Erez & Earley (1993) vilket innebär att 

respondenterna antas bor inom ett specifikt land som har specifika värderingar och normer som 

kan påverka utfallet vad gäller deras motivation. Användandet av en multilevel-analys 

möjliggör även att undersöka om kontexten en individ befinner sig inom påverkar utfallet, 
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tanken bakom en multilevel-modell är således att den ska reflektera verkligheten (Hox et al., 

2017). Då denna studie syftar till att undersöka skillnader mellan chefer och anställda, vilket är 

mer på individnivå, har en multilevel-modell använts för att ta hänsyn till att det finns olika 

nivåer inom materialet och för att undvika en så kallad heteroskedasticitet.  

För att besvara studiens frågeställningar har tre separata multilevel-analyser genomförts, detta 

med syfte att undersöka vilka effekter som kan påverka individers motivation. Den första 

modellen är en relativt enkel modell där motivation undersöks i relation till olika former av 

incitament; Monetära arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-aspekter och aspekter 

relaterade till privatlivet. Den andra modellen utökar analysen till att inkludera individuella 

faktorer som kan tänkas påverka motivationen, samt den tredje modellen där organisatoriska 

och nationella kontextuella faktorer tas i beaktning.  

För att säkerställa att de oberoende variablerna inte samvarierar med varandra har ett VIF-test 

(Variance Inflation Factor) genomförts. Syftet med testet är att upptäcka eventuella 

multikollinearitetsproblem som kan finnas då det skulle kunna innebära att resultatet visar på 

falska samband. Resultatet från VIF-testet visar ett värde på cirka 1,4 för de oberoende 

variablerna vilket innebär att variablerna är adekvata då resultatet bör ligga under värdet 4 för 

att inte ha för stor multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Vidare har interaktionsvariabler skapats för varje enskild aspekt: monetära arbetslivs-aspekter, 

icke-monetära arbetslivs-aspekter, aspekter relaterade till privatlivet, organisatoriska aspekter 

på individnivå samt organisatoriska- och kontextuella aspekter. Syftet med att skapa 

interaktionsvariabler var för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan 

arbetsbefattning och de olika aspekter de påverkas av till att uppleva en ökad motivation till 

arbetet. Vid skapandet av interaktionsvariablerna har således variabeln som mäter 

arbetsbefattning multiplicerats med de olika aspekterna för att undersöka huruvida effekten av 

arbetsbefattning påverkar relationen mellan de olika aspekterna och individers motivation till 

arbete (Djurfeldt & Barmark, 2009). 	

 
3.1 Beroende variabel och skapandet av motivationsindex 

Den beroende variabeln har mätts utifrån Vrooms (1995) definition där motivation antas vara 

frivilliga handlingar och val som individen gör. Syftet med definitionen är att fånga olika 

aspekter kring en individs subjektiva känsla av motivation. Utifrån detta har frågor, från EWCS-
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15, rörande individers subjektiva uppfattning om olika aspekter kopplat till arbetslivet används 

för att skapa ett additivt index som kan mäta individers motivation. 

	

Vid konstruerandet av studiens motivationsindex har en modifierad version av Brayfield-Rothe 

(1951) teori gällande index använts som utgångspunkt. Det vill säga att de variabler som 

inkluderas i vårt index ska kunna appliceras på både chefer och anställda, att variablerna ska 

inkludera generella aspekter gällande motivation, att variablerna ska vara applicerbara för 

individer oavsett jobbsituation och att indexet ska uppmärksamma variation av attityder 

(Brayfield-Rothe, 1951). 	

De variabler som har inkluderats i studien är om respondenterna upplever känslan av att de gör 

ett bra jobb, känslan av att de gör ett värdefullt jobb, känslan av att jobbet är meningsfullt, om 

de är entusiastisk över jobbet, känslan av att organisationen motiverar dem, om de är tillfreds 

med arbetsförhållandena på arbetsplatsen och slutligen om de känner att de får uppskattning för 

sitt arbete. Variabeln som mätte huruvida respondenterna upplevde att arbetsförhållandena på 

arbetsplatsen var tillfredsställande hade en svarsskala som mätte 1–4 där respondenterna kunde 

välja på svarsalternativen “håller starkt med, håller med, håller inte med eller håller absolut inte 

med”. Svarsalternativen för resterande variabler var en skala från 1–5 där respondenterna kunde 

välja mellan “håller stark med, håller med, varken eller, håller inte med eller håller absolut inte 

med”. Då sex av de sju variablerna som inkluderades i indexet hade en omvänd skala med 

värden från 1-5, där högre värden innebar att respondenten inte kände att de gjorde ett bra jobb 

eller att organisationen inte motiverade dem vändes svarsskalan till att högre värden innebar att 

respondenten kände att de gjorde ett bra jobb och att organisationen motiverade dem. 

Anledningen till att detta har gjorts är för att samtliga variabler som inkluderades i indexet vara 

likvärdiga gällande skalstegen då det annars kan väga olika mycket i indexet.	

Ett Chronbachs Alpha test har sedan använts för att se hur väl variablerna fångar fenomenet av 

motivation på jobbet. Resultatet från Chronbachs Alpha testet visade på ett värde på 0,806 

vilket indikerar att variablerna mäter det tilltänkta fenomenet, motivation till arbetet och har en 

hög intern reliabilitet. Vidare visar resultatet av Chronbachs Alpha att värdet inte skulle öka om 

någon av de utvalda variablerna exkluderades vilket tyder på att alla variabel är av vikt att ha 

med. Efter att ha kontrollerat variablerna för reliabilitet och deras Chronbachs Alpha värde 

skapades ett index med de utvalda variablerna där antalet svarsalternativ adderas vilket 

resulterade i en skala som mätte mellan 0 och 21. Värdet 0 innebär att respondenten inte 
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upplever någon motivation till arbetet och värdet 21 innebär att respondenten upplever hög 

motivation till arbetet. 	

 
3.2 Oberoende variabler och kontrollvariabler 
En variabel som mäter hur många anställda respondenten har underställda sig och huruvida de 

kan påverka deras löneökningar, bonusar samt befordran har använts som en variabel för att 

mäta om respondenten hade befattningen chef eller anställd. De respondenter som har mer än 

en anställd under sig anses vara en individ som kan styra och påverka andra till att nå 

gemensamma mål och benämns därför som chefer i linje med Yukl (2013). De respondenter 

som inte har några anställda under sig anses inte besitta denna arbetsbefattning och benämns 

därför som anställda i denna studie. En variabel som mäter arbetsbefattning har sedan isolerat 

varje grupp för sig; chef och anställd, för att möjliggöra en jämförelse mellan olika 

arbetsbefattningar i analysen. 

Vidare tar studien utgång i kategorierna monetära arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-

aspekter och aspekter relaterade till privatlivet. Det fanns en tanke om att summera variablerna 

som ingår i dessa kategorier för att skapa ett index för varje enskild kategori, men det 

förkastades sedan då den interna reliabiliteten för de olika kategorierna visade sig vara för låg 

(d.v.s. Chronbachs Alpha understeg 0,7).	

Monetära arbetslivs-aspekter inkluderar således variablerna prestationsbaserad lön, förmåner 

från företaget och bonusar från företaget. Dessa variabler har svarsalternativen ja eller nej vilket 

innebär att respondenter som svarade “ja”, har denna form av incitament på sin arbetsplats och 

respondenter som svarade “nej” inte har denna form av incitament på sin arbetsplats. 	

Icke-monetära arbetslivs-aspekter inkluderar variabler som mäter huruvida respondenterna 

upplever sig har utvecklingsmöjligheter, möjlighet till flextid och möjlighet att påverka arbetet 

på sin arbetsplats. Svarsalternativen för utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka 

arbetet på arbetsplatsen var av ordinär karaktär och mätte 1–5 där lägre siffror innebär att 

respondenterna upplever att de hade dessa möjligheter och högre värden innebär att de inte 

upplevde sig ha dessa möjligheter. Svarsalternativet varken eller har exkluderats i analysen då 

det inte fångar de fenomen studien ämnar att undersöka. Därefter har dessa två variabler kodats 

om till dikotoma variabler och fått en omvänd skala (d.v.s. 0= har inte dessa möjligheter, 1= 

har dessa möjligheter). Variabeln som mäter om respondenterna har möjlighet till flextid var 

ursprungligen en variabel som undersökte hur respondenternas arrangemang för arbetstid såg 
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ut och hade svarsalternativen “arbetstiderna är satta av organisationen och ingen möjlighet till 

flextid finns, “möjlighet att välja mellan fasta scheman men ingen flextid”, “möjlighet att 

anpassa arbetstiderna själv”, “arbetstiderna är helt fria att sätta själv”. Då studier visat att flextid 

kan vara en faktor som påverkar individers motivation (se Cappelli, 2004; Lambert et al, 2008), 

har variabeln kodats om till en dikotom variabel som indikerar huruvida respondenten har 

möjlighet till flextid eller inte. 	

Aspekter relaterade till privatlivet inkluderar variablerna gällande om arbetslivet är kompatibelt 

med det sociala livet, om arbetslivet hindrar familjelivet och om respondenterna arbetar på 

fritiden efter arbetstid. Svarsalternativen för om arbetslivet är kompatibelt med det sociala livet 

är “väldigt väl”, “väl”, “inte särskilt väl”, “inte alls väl”. Variabeln som mäter känslan av att 

arbetet hindrar familjelivet och variabeln arbetar på fritiden har en svarsskala från 1–5 där lägre 

siffror indikerar att det händer ofta och högre siffror indikerar att de aldrig händer. För att 

underlätta avläsningen av resultatet har ovanstående variabler kodats om till en dikotoma 

variabler som indikerar huruvida respondenten känner att arbetslivet är kompatibelt med deras 

sociala liv eller inte, om arbetslivet hindrar familjelivet eller inte och om respondenterna arbetar 

på sin fritid eller inte.	

	

Vidare har variabeln som mäter ålder kodats om till ålderskategorier; i detta steg har en 

modifierad version av Van der Velde, Bracke & Levecque (2010) använts för att fånga 

respondenter som är i en arbetsför ålder. Kategorierna för ålder inkluderar således respondenter 

i åldrarna 18–60 år med anledning av att olika länder har olika pensionsåldrar samt att de som 

valt att gå i förtidspension eller sjukpension inte ska inkluderas i studien. Respondenter i 

åldrarna 18–31 har tilldelats kategorin “unga vuxna”, respondenter i åldrarna 32–46 har 

tilldelats kategorin “medelåldern” och de respondenter som är i åldrarna 47–60 har tilldelats 

kategorin “äldre” respondenter. En annan kontrollvariabel i studien mäter respondenternas 

könstillhörighet, med syfte att jämföra om kön har en påverkan på studiens beroende- och 

oberoende variabler. Variabeln kön är dikotom och inkluderar därmed könen: man och kvinna1. 

Slutligen är utbildningsnivå bland studiens respondenter en aspekt som kontrolleras för, med 

syfte att jämföra vilken roll olika utbildningsnivåer spelar in i skapandet av motivation. De 

olika nivåerna för utbildning har delats in i fyra steg för att skapa tydliga kategorier. 

                                                
1 Not: Individer som definierar sig som varken man eller kvinna är exkluderade i EWCS-15 vilket kan ses som 
en begränsning.  
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Respondenter som har avklarade studier från grundskolan är kontrollvariabeln, vidare 

inkluderar uppdelningen de som har klarat av gymnasiet, de som har genomfört en 

yrkesutbildning/Komvux, och slutligen respondenter med universitetsexamen. 

 
3.2.1 Organisatoriska variabler på individnivå 

För att undersöka huruvida den nationella kontext som respondenterna befinner sig inom har 

någon påverkan på individers motivation till arbetet har en variabel på landsnivå använts. 

Tidigare forskning har även visat att det kan finnas olika utmaningar för olika arbetssektorer 

när det kommer till exempelvis mätningar av resultat och effektivitet vilket kan påverka 

anställdas motivation olika (Bowell & Ford, 2002) varför en variabel som mäter vilken 

arbetssektor respondenterna är aktiva inom har konstruerats. Vidare har en variabel som mäter 

ett lands arbetslöshet konstruerats med syfte att mäta om det har en påverkan på individens 

motivation, då tidigare forskning har visat att arbetslöshet kan påverka en individs generella 

motivation (Caplan et al., 1989; Wanberg et al., 1999). Studier har även visat att vad som 

motiverar individer skiljer sig åt mellan olika länder och att det kan bero på vilka normer som 

råder i landet, varför det är rimligt att antaga att även arbetslöshet påverkar individer olika i 

olika länder. 	

	

Slutligen har en variabel som mäter antalet anställda på arbetsplatsen använts. Svarsalternativen 

för variabeln är en skala från 1–8 där lägre värden indikerar att de är få anställda och högre 

värden indikerar att det är många anställda. Respondenterna kunde alltså välja vilken av 

följande svarsalternativ som stämmer överens med deras arbetsplats: 1 anställd, 2–4 anställda, 

5–9 anställda, 10–49 anställda, 50–99 anställd, 100–249 anställda, 250–499 anställda och över 

500 anställda på arbetsplatsen. Då det inte finns någon ekvidistans mellan svarsalternativen har 

denna variabeln använts som ett ungefärligt mått på storleken på den organisationen som 

respondenterna är verksam inom. Det vill säga att desto högre siffror respondenterna har 

uppgett, desto större organisation arbetar de inom. Detta med anledning av att det finns en tanke 

om att storleken på en organisation hänger samman med vilken form av organisationsstruktur 

som finns, vilket kan ha olika påverkan på individer och dess motivation till arbetet enligt 

Mintzberg (1983). 	

 
3.2.2 Skapandet av variabeln arbetssektor 

Studien syftar även till att kontrollera för möjliga skillnader mellan olika arbetssektorer och hur 

dessa möjligen kan påverka en individs motivation till arbetet, därav användes en ISCO-88 
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variabel från EWSC (2015). ISCO-88 delar upp arbetsmarknaden i olika kategorier utefter 

arbetets relevans och vilken sektor den tillhör (Oesch, 2006). Denna studie syftar dock inte till 

att se till arbetets hierarkiska ordning, utan syftar till att se vilka arbetssektorer som kan tänkas 

påverka individens motivation. För att variabeln inte ska vara hierarkiskt ordnad 

dekonstruerades den till att bli av en mer horisontell karaktär och utgår därmed från Oesch 

(2006) horisontella variabel som syftar till att fånga skillnader mellan olika sektorer på 

arbetsmarknaden, istället för dess hierarkiska klassordning. Då studien ämnar att fånga de 

respondenter som är anställda och inte klassas som egenföretagare har Oesch (2006) kategori 

egenföretagare exkluderats. Tabell 1 presenterar en modifierad version av Oesch (2006) 

uppdelning av de olika arbetssektorerna samt exempel på olika yrkeskategorier inom dessa.	

	
Tabell 2. En modifierad version av Oesch (2006) uppdelning av arbetssektorer. 	

Teknisk arbetssektor Organisatorisk arbetssektor Samhällelig arbetssektor 

Ex: maskiningenjör, IT, 
data, elektriker & snickare 

Ex: företagsadministratörer, 
postsorteringskontor, finansiella chefer, 
sekreterare, banktjänstemän 

Ex: lärare, journalister, 
socialarbetare, sjuksköterskor, 
städerskor & kockar.  

Not: Yrkeskategorierna visar endast exempel på yrken som kan ingå i de olika arbetssektorerna.  
 
3.3 Kontextuella aspekter  

 
3.3.1 Skapandet av variabeln som mäter arbetslöshetssiffror i ett land 

För att mäta hur och om arbetslöshetsnivån i landet som en respondent bor i påverkar 

motivationen till arbetet har en variabel som mäter just detta skapats. Data från ländernas 

generella arbetslöshetssiffror har hämtats från ILO2 (2019) och sedan kombinerats med 

datamaterialet från EWCS-15 och variabeln som mäter vilket land som respondenterna bor i 

(se bilaga 1, tabell 2 för deskriptiv data). 

 

3.3.2 Skapandet av välfärdsstatsregimer 
 
Då tidigare forskning har visat att det finns en skillnad mellan individers motivation och de 

land de bor inom (se Erez & Earley, 1993), är det möjligt att antaga att detta skulle kunna 

förklaras med hjälp av olika makroekonomiska faktorer såsom exempelvis landets politiska 

styrning och arbetsmarknadsmässiga policys. För att undersöka om dessa faktorer har en 

                                                
2 Not: ILO står för International Labour Organization och arbetar för FN med syfte att skapa standardnivåer för 
arbetsmarknaden, utveckla policys och tänka ut program som främjar anständiga arbetsvillkor för alla män och 
kvinnor (ILO, 2019) 
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påverkan på hur individer motiveras till arbetet har en modifierad version av Esping-Andersens 

(1990, 1999) välfärdsstatsregimer använts: Liberala, konservativa, socialdemokratiska och 

medelhavsländer. Välfärdsstatsregimerna syftar till att förklara och skapa en bredare förståelse 

för större frågor såsom anställning, länders stratifikationer, social integration och 

makroekonomiska styrningar. För att skapa dessa välfärdsstatsregimer har länder klustrats ihop 

utifrån styrning, välfärdssystem och egenskaper för att sedan bilda kategorier utifrån detta. Då 

världen har förändrats sedan Esping-Andersens (1990, 1999) teori skapades och vissa länder 

har fått nya styrningar, har således nyare teorier tagits i bevakning vid skapandet av studiens 

välfärdsregimer. En sådan ny teori är Aidukaite (2004) som bygger vidare på Esping-Andersens 

(1990, 1999) välfärdsregimer, men lägger till så att även den post-socialistiska välfärdsstaten 

undersöks separat. 	

	

Vid skapandet av denna studies välfärdsstatsregimer har således länderna som är representerade 

i datamaterialet från EWCS-15 klustrats in i olika kategorier (se figur 2). 	

 
Välfärdsstatsregimer  

Liberala Irland, Schweiz, Storbritannien, 

Konservativa Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Österrike 

Socialdemokratiska Danmark, Finland, Norge, Sverige 

Medelhavsländer Cypern, Grekland, Italien, Makedonien, Malta, Portugal, Spanien, Turkiet 

Post-socialistiska Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern 

Figur 2. En modifierad version av Esping-Andersen (1990,1999) & Aidukaite (2004) välfärdsstatsregimer	

 
3.4 Etiska överväganden  
 
Det material som studien baseras på är ett redan existerande material som har samlats in av 

organisationen Eurofound år 2015, vilket står för “Europeiska fonden för förbättring av 

levnads- och arbetsvillkor”. Eurofound är en del av den Europeiska unionen och har som 

huvudsakliga syfte att förmedla kunskap som kan användas för att utveckla sociala, hållbara 

och arbetsmarknadsrelaterade styrdokument varför användandet av dem som källa kan anses 

vara adekvat. Då materialet inte är insamlat av denna studies författare är det av vikt att ta i 

beaktande att datamaterialet blir så kallat sekundärkälla och de etiska riktlinjerna som 

Vetenskapsrådet (2002) förespråkar står således Eurofound för att uppfylla. De respondenter 

som har deltagit i Eurofounds intervjuer har samlats in slumpmässigt, med syfte att få ett 

representativt urval som kan återspegla Europas befolkning och dess åsikter kring arbetslivet. 
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Urvalet bör även enligt Eurofound (2018) fördelas jämt mellan deltagande länder med minst 

1000 deltagare från vardera deltagande land i studien. Datamaterialet är viktat av Eurofound 

(2018) för att bli så representativt som möjligt för övriga populationen. Viktning är en metod 

som är vanligt att använda för att skapa en rättvis bild av en population samt för att minska 

snedfördelningen i ett stickprov (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Med andra ord 

innebär detta att deltagarna i studien kan ses som representanter för varje enskilt land, och att 

större länder har fler respondenter med i materialet för att matcha befolkningsstorleken i landet.	

	

Deltagarna får under intervjutillfället information om att deltagandet är anonymt samt att 

materialet är fritt att använda för allmänheten. Frågorna är formulerade med hjälp av experter 

inom området arbetsmarknad och översättning för att säkerställa högsta möjliga validitet såväl 

som reliabilitet. En aspekt att ta i beaktning är att en del samhällsgrupper kan vara 

underrepresenterade i materialet då deltagandet bygger på frivillighet och en del respondenter 

är mer benägna att vilja delta än andra. Vidare är det även av stor vikt att den som utför intervjun 

är neutral och har erfarenhet av att intervjua respondenter då det annars finns en risk för en så 

kallad intervjuareffekt (Svenning, 2003). För att säkerställa att detta inte sker utbildar 

Eurofound de som ska utföra intervjuer löpande i både intervjuteknik och kodning. Ytterligare 

en aspekt att ta i beaktning är att datamaterialet är ett resultat av människors liv och åsikter 

varför en bör hantera materialet med respekt. 

	

4. Resultat 
 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Första delen består av att undersöka 

om det finns några skillnader mellan motivation till arbetet bland chefer och anställda. Därefter 

undersöks vilka typer av aspekter; monetära arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-

aspekter, aspekter relaterade till privatlivet eller organisatoriska- och kontextuella aspekter, 

som påverkar individens motivation till arbetet. 	

 
4.1 Motivation bland chefer och anställda 

Resultatet från den tomma multilevel-modellen mellan den beroende variabel motivation och 

land, där chefer och anställda mäts separat kan utläsas nedan i figur 1. Resultatet visar att det 

finns en skillnad mellan hur respondenterna upplever motivation till arbetet, där anställda 

upplever en lägre motivation än chefer då de har högre värden på motivationsskalan. Skillnaden 

mellan grupperna är dock små vilket kan ses i figur 1. Variansen i resultatet visar på ett värde 
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på 4,7 % vilket innebär att variationen inom motivation kan förklaras till 4,7 % av landet 

respondenterna bor inom. Då resultatet visar att det finns en viss skillnad i motivation hos chefer 

och anställda som kan förklaras av vilket land som respondenterna bo i, är det motiverat att 

undersöka detta vidare med en multilevel-modell.  

	

 
Figur 1. En tom multilevel-modell mellan motivation och länder bland chefer och anställda. 
 
 
4.2 Aspekter som påverkar motivation  

För att mäta styrkan på korrelationen mellan respondenternas huvudsakliga arbetsbefattning 

(d.v.s. chef eller anställda) och deras motivation till arbetet har en multilevel-modell använts. 

Variabler såsom prestationsbaserad lön, bonusar från organisationen, förmåner från 

organisationen, utvecklingsmöjligheter, möjligheter till flextid, möjlighet att påverka arbetet, 

om arbetslivet passar in i respondenternas sociala liv, om arbetslivet hindrar familjelivet och 

om respondenterna arbetar på fritiden har använts för att kontrollera förhållandet mellan den 

beroende variabel motivation och våra oberoende variabler. I nedanstående tabell 3, är 

variabeln som mäter huruvida respondenten klassas som en chef eller anställd separerad. Med 

andra ord mäts olika arbetsbefattningar för sig för att kunna jämföra resultaten och se om det 

finns någon skillnad mellan chefer och anställdas motivation och vilka former av incitament 

som motiverar de olika befattningarna. 	
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Tabell 3. Multilevel-modell med tre modeller som mäter individers motivation till arbetet på en skala från 
0–21 där högre värden innebär att respondenten är mer motiverad till arbetet. 	

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  Chef Anställd Chef Anställd Chef Anställd 

Intercept 12,570** 12,171** 12,926**  11,767** 13,028** 12,923** 

 
Monetära arbetslivs-aspekter 

           

Prestationsbaserad lön  0,026  0,256* -0,045  0,278*  0,035 0,426** 

Bonusar från organisationen  0,272 -0,023  0,303  0,017  0,227 0,001 

Förmåner från organisationen -0,072 -0,086 -0,049 -0,080 -0,118 0,012 

 
Icke-monetära arbetslivs-aspekter 

            

Utvecklingsmöjligheter  2,932**  3,314**  3,008**  3,361**  2,980** 3,479** 

Möjlighet till flextid  0,499**  0,022  0,499 -0,034  0,728** 0,036 

Möjlighet att påverka arbetet  2,578**  1,895**  2,568**  1,881**  2,909** 1,965** 

 
Aspekter relaterade till privatlivet 

            

Arbetslivets kompabilitet med det sociala  0,732**  0,999**  0,725**  0,973**  0,453**  0,891** 

Arbetet hindrar familjelivet -0,756** -0,732** -0,727** -0,733** -0,921** -0,831** 

Arbetar på fritiden -0,050 -0,133*  0,040 -0,141**  0,038 -0,103* 

 
Kontrollvariabler 

            

Kvinna     -0,053  0,363** -0,346  0,373** 

Medelålder     -0,255 -0,001  0,118  0,022 

Äldre      0,190  0,299**  0,319  0,412** 

Gymnasieutbildning avklarad     -0,388  0,133  0,112 -0,089 

Yrkesutbildning/Komvux avklarad      0,208  0,201  0,418  0,046 

Universitetsstudier avklarad     -0,495  0,202  0,090  0,019 

 
Organisatoriska aspekter (på 
individnivå) 

            

Storlek på organisationen         -0,089 -0,175** 

Organisatorisk arbetssektor         -0,171 -0,298 

Teknisk arbetssektor          0,412  0,075 
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Kontextuella aspekter 

      

Arbetslöshetssiffror i ett land         -0,029 -0,012 

Liberal välfärdsstatsregim      0,198 -0,160 

Konservativ välfärdsstatsregim     -0,250  0,085 

Medelhavsländers välfärdsstatsregim      0,741  0,536 

Post-socialistisk välfärdsstatsregim      0,218 -0,801* 
Not: Modell 1 kontrollerar för aspekter som kan påverka motivation till arbetet. Modell 2 bygger vidare på modell 1 och lägger 
även till kontrollvariabler. Modell 3 bygger på ytterligare och lägger till organisatoriska- och kontextuella aspekter i analysen. 
Modellen inkluderar således unga män med grundskola som högsta avklarade utbildningsnivå, som inte har monetära 
arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-aspekter eller aspekter som är relaterade till privatlivet, som arbetar inom den 
samhälleliga arbetssektorn och bor i en socialdemokratisk välfärdsstatsregim. *= signifikant till 95 procentig nivå. **= 
signifikant till en 99 procentig nivå. 

 

Vid kontrollerandet för huruvida olika former av incitament påverkar respondenternas 

motivation till arbetet kan en utläsa att chefer upplever en högre motivation till arbetet än 

anställda då resultatet visar på högre värden på motivationsskalan för chefer. Skillnaderna är 

små men visar att både chefer och anställda påverkas av incitamenten till arbetet, dock i olika 

grad. Faktorer såsom utvecklingsmöjligheter och arbetslivets kompatibilitet med det sociala 

livet motiverar anställda i högre grad än de som har chef som arbetsbefattning, medan 

möjligheten att påverka arbetet och flexibel arbetstid påverkar chefers motivation mer än 

anställdas motivation till arbetet, då det visar ett högre negativt värde. 	

	

Monetära belöningarna visar sig sakna statistisk signifikans för chefer, medan anställda 

upplever en högre motivation vid prestationsbaserad lön. Vidare kan en utläsa från tabell 3, 

modell 1 att faktorer såsom utvecklingsmöjligheter inom arbetet och att respondenternas arbete 

passar in med privatlivet ökar både chefer och anställdas motivation mest. Resultatet visar även 

att faktorer såsom om arbetet hindrar familjelivet, har en negativ påverkan till respondenternas 

motivation till arbetet både för chefer och anställda. En skillnad mellan dessa arbetsbefattningar 

och deras påverkan på motivation till arbetet kan ses vid kontrollerandet för arbete på fritiden. 

Detta då chefer inte påverkas av denna faktor medan anställda upplever det som en faktor som 

sänker motivationen	

	

Resultatet visar även på att det finns en skillnad när det kommer till vilka former av incitament 

chefer och anställda blir motiverade av. Chefer upplever på det stora hela en högre motivation 

till arbetet när de får ta del av incitament kopplade till icke-monetära arbetslivs-aspekter än 
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anställda, medan anställdas motivation till arbetet påverkas mer av monetära arbetslivs-aspekter 

och aspekter relaterade till privatlivet än chefer.	

 
4.3 Motivation bland chefer och anställda vid kontrollerandet för individuella 

aspekter 
När vi kontrollerar för individuella faktorer visar resultatet i tabell 3, modell 2, ett intercept där 

unga män som har grundskolan som högsta avklarade utbildning generellt upplever en 

motivation till arbetet som motsvarar ett värde på cirka 11,7 på en skala som mäter mellan 0–

21. Det en kan se är att beroende på kön och ålder så påverkas respondenternas motivation till 

arbetet olika bland de som är anställda. Respondenter som är kvinnor upplever generellt sett en 

högre motivation än män, detsamma gäller för äldre respondenter mellan 47–60 år, detta då 

deras motivation till arbetet ökar på motivationsskalan. 	

	

När en för in kontrollvariabler med individuella faktorer i analysen sker det en del förändringar 

kring hur respondenterna påverkas av olika incitament; monetära- & icke-monetära arbetslivs-

aspekterna samt aspekter relaterade till privatlivet, framförallt för anställda. Det finns en fortsatt 

påverkan på anställdas motivation till arbetet när de får en prestationsbaserad lön vid 

kontrollerandet för individuella faktorer. Detta då motivationen för anställda ökar ytterligare i 

jämförelse med resultatet från tabell 3 modell 1. Vidare kan en utläsa att effekten av 

utvecklingsmöjligheter och faktorn som mäter huruvida arbetet hindrar respondenternas 

familjeliv blir starkare vid kontrollerandet för individuella faktorer, till skillnad från chefer där 

effekten för deras motivatorer i viss mån blir svagare när en för in kontrollvariabler i analysen. 

Dessutom bidrar kontrollvariabler med att resultatet för chefers motivation till arbetet vid 

kontrollerandet för flexibla arbetstider nu bli icke statistiskt signifikant, vilket med andra ord 

innebär att när en tar in individuella aspekter i analysen så påverkas inte chefers motivation av 

flexibla arbetstider längre.	

 
4.4 Motivation kopplat till organisatoriska- och kontextuella aspekter 
Då studien syftar till att undersöka huruvida kontexten respondenterna befinner sig inom har en 

påverkan på individers motivation har variabler såsom storlek på organisationen, arbetssektor 

och länders generella arbetslöshetssiffror inkluderats i analysen. Det en kan utläsa från 

resultatet i tabell 3 modell 3 är att ju fler faktorer vi lägger till i analysen, desto större skillnad 

blir det mellan chefer och anställda. 	
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De monetära arbetslivs-aspekterna får en starkare effekt när vi kontrollerar för organisatoriska- 

och kontextuella skillnader för anställda. Det vill säga att prestationsbaserad lön ökar 

motivationen för anställda ytterligare medan prestationsbaserad lön inte har någon effekt för 

chefer. Resultatet visar med andra ord att det finns en skillnad mellan hur chefer och anställda 

påverkas av olika incitament. Chefer tenderar att uppleva högst motivation då de har icke-

monetära aspekter relaterade till arbetslivet som incitament. Som tidigare resultat har visat (se 

tabell 3, modell 2) har utvecklingsmöjligheter fortfarande en positiv effekt på en individs 

motivation till arbetet oavsett vilken arbetsbefattning de innehar. Effekten blir starkare för 

denna variabel vid kontrollerandet för organisatoriska- och kontextuella aspekter då resultatet 

för både chefer och anställda ökar. 	

	

Vidare kan en utläsa att vid kontrollerandet för organisatoriska- och kontextuella skillnader är 

aspekten som berör huruvida jobblivet passar in i respondenternas sociala liv, statistiskt 

signifikant för både anställda och chefer, effekten minskar dock från tidigare modeller för båda 

parterna. Effekten för anställda och chefer skiljer sig mest åt i modell 3 dock och visar att 

anställdas motivation påverkas positivt i större utsträckning, än för chefer. Med andra ord så 

finns det en skillnad mellan chefer och anställda när det kommer till huruvida deras motivation 

blir påverkad av att arbetslivet passar in i det sociala livet. Vidare visar resultatet att ett arbetsliv 

som hindrar familjelivet har en fortsatt negativ effekt för chefer och anställda, samt att den 

negativa påverkan blir större vid kontrollerandet för kontextuella aspekter. Ytterligare en 

skillnad som går att utläsa vid kontrollerandet för kontexten är att anställdas motivation till 

arbetet, fortsatt visar en negativ påverkan om de arbetar på sin fritid, vilket fortsatt inte har en 

påverkan för chefer. 	

	

Utöver de märkbara skillnaderna mellan hur chefer och anställda påverkas av olika incitament 

i de olika modellerna kan en även se att vid kontrollerandet för kontextuella skillnader i tabell 

3 modell 3, är de individuella aspekterna fortsatt icke statistiskt signifikanta för anställda om 

en bortser från kön och ålder. Resultatet visar att kön har en fortsatt effekt på anställdas 

motivation till arbetet och att kvinnor generellt sett är mer motiverade än män då de ökar mer 

på motivationsskalan, medan chefer inte påverkas av detta. Vidare kan en utläsa att ålder har 

en fortsatt och starkare effekt på anställdas motivation.  Resultatet visar dessutom att 

organisationens storlek påverkar både chefer och anställda motivation till arbetet; ju större 

organisationen respondenterna är verksamma inom, desto lägre motivation till arbetet upplever 

de. En skillnad mellan chefer och anställda är huruvida de påverkas av den arbetssektor de är 
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verksamma inom. Resultatet i tabell 3 modell 3 visar att den organisatoriska arbetssektorn har 

en negativ effekt på anställdas motivation till arbetet, medan chefer inte påverkas av vilken 

arbetssektor de är verksamma inom. Vidare har inte heller ett lands generella 

arbetslöshetssiffror en påverkan på varken chefer eller anställdas motivation till arbetet.  

 

För att undersöka om det finns en statistisk signifikant skillnad mellan anställda och chefers 

påverkan av olika aspekter har ytterligare analyser gjorts för att undersöka effekten av 

arbetsbefattning och korrelationen mellan de olika aspekterna och respondenternas motivation 

till arbetet (se bilaga 2, tabell 4). Resultatet i tabell 4, modell 2b visar att det finns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan chefer och anställdas motivation till arbetet. Chefer upplever en 

signifikant högre motivation till arbetet än anställda vid icke-monetära arbetslivs-aspekter 

såsom möjlighet till flexibla arbetstider och möjlighet att påverka. Vidare visar resultatet att 

effekten av arbetsbefattning har en mer negativ påverkan på chefer när det kommer till 

korrelationen mellan arbetets kompabilitet med det sociala livet och deras motivation till 

arbetet.  

	

5. Analys 
 
5.1 Motivation bland chefer och anställda 
Vid undersökandet av en individs arbetsbefattning och deras motivation till arbetet visar 

resultatet i denna studie att respondenters generella motivation till arbetet är högre när de har 

befattningen chef. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som visat att chefer generellt 

sett har en högre motivation till arbetet än de som inte har arbetsbefattning chef (Huang, 2011). 

Enligt Herzberg (1993) skulle resultatet kunna förklaras genom att respondenter som är chefer 

upplever sig ha tillräckliga incitament. Chefernas motivation till arbetet skulle även kunna 

förklaras med att de upplever en stark drivkraft till att arbeta (Ryan & Deci, 2000). 	

 
5.2 Aspekter som påverkar motivation 
När en tittar på resultatet i tabell 3 modell 1, visar den att när olika former av incitament 

(monetära arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-aspekter och aspekter relaterade till 

privatlivet) tas i beaktning minskar den generella motivationen för både chefer och anställda, i 

relation till tidigare presenterat resultat (se figur 1). I likhet med Gneezy et al. (2011) skulle en 

kunna tänka sig att minskningen i motivation till arbetet kan bero på att respondenterna 
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upplever att incitamenten reducerar den inre motivation vilket kan påverka deras totala 

motivation till arbetet. Oavsett anledning till respondenternas minskning av motivation tyder 

resultatet på att incitament har en effekt på individers motivation till arbetet, varför detta är en 

viktig aspekt att uppmärksamma för att skapa en djupare förståelse för individers motivation 

till arbetet. 	

	

Enligt Lazears (1986) och Bloisi et al (2007) kan monetära incitament som exempelvis 

prestationsbaserad lön, bonusar från företaget och andra förmåner bidra till att 

arbetsmotivationen höjs. Resultatet i denna studie visar dock att chefer och anställda påverkas 

i olika grad av olika incitament, samt att monetära incitament inte har någon större effekt på 

varken chefer eller anställdas motivation till arbetet. Det är snarare icke-monetära arbetslivs-

aspekter och aspekter som är relaterade till privatlivet som har störst effekt på relationen mellan 

arbetsbefattning och dess arbetsmotivation. Incitament såsom utvecklingsmöjligheter, att ha 

möjlighet att påverka sitt arbete, samt att arbetslivet passar in i det sociala livet väger tyngst för 

både chefer och anställda då de ökar som mest på motivationsskalan vid kontrollerandet för 

detta. Enligt Mintzberg (1983) skulle det kunna förklaras genom att respondenterna upplever 

en uppskattning för de arbete de utför samt att respondenterna upplever ett förtroende för dem 

personligen från organisationen. I linje med detta argumenterar Herzberg (1993) att personlig 

utveckling och ansvar är två former av motivatorer som bidrar till ett högre engagemang, 

positivare attityd såväl som högre motivation. 	

	

Ytterligare incitament som tidigare studier visat haft en positiv effekt på individers motivation 

till arbetet är möjligheten att styra sina egna arbetstider och vara flexibel på arbetet (Cappelli, 

2004). Till skillnad från tidigare forskning (Cappelli, 2004; Lambert et al., 2008; Hill et al. 

2001) visar dock resultatet i denna studie att just denna faktor, möjlighet till flextid, inte har 

någon påverkan på anställda då resultatet för inte är statistiskt signifikant. Däremot upplever 

chefer en ökad motivation vid just möjligheten till flexibla arbetstider. Ett sådant resultat 

behöver dock inte innebära att det inte motiverar anställda, utan skulle enligt Lambert et al 

(2008) kunna förklaras genom att individerna upplever att deras nuvarande arbetstider passar 

väl in med andra delar i vardagen. Vidare skulle en även kunna tänka sig att chefer redan har 

ett flexibelt arbete då deras arbete går ut på att leda och fördela arbetet vilket bidrar med ett 

större självbestämmande (Cappelli, 2004), samt att chefer har större frihet i sin arbetsroll vilket 

tidigare forskning har visat har en positiv effekt på motivationen till arbetet (Hill et al., 2011) 

varför en ökning kan ses för chefer. 	



 27 

	

En aspekt som däremot har en effekt på både chefer och anställdas motivation är variabeln som 

mäter arbetslivets kompatibilitet med familjelivet. Bloisi et al (2007) argumenterar för att 

arbetets kompabilitet med familje- och privatlivet kan ha en stor påverkan på individers 

motivation till arbetet, vilket även stämmer överens med resultatet i denna studie då 

motivationen till arbetet hos både chefer och anställda minskar när respondenterna upplever att 

arbetslivet hindrar familjelivet. Resultatet för denna studie visar att faktorer såsom arbetslivet 

kompatibilitet med det sociala livet har en större effekt på anställda än chefer då de får högre 

värden på motivationsskalan, medan arbetets hindrande av familjelivet har en större negativ 

effekt på chefer än för anställda då chefer får högre negativa värden på motivationsskalan. Detta 

resultat är i linje med tidigare forskning; Witt & Carlson (2006) menar att denna skillnad mellan 

chefer och anställdas motivation skulle kunna förklaras med att chefer generellt sett blir mer 

påverkade av konflikten mellan arbetet och familjelivet vilket kan bidra till en lägre motivation 

såväl som ett lägre engagemang på arbetet då det finns en inneboende stress över att få ihop de 

två delarna av livet. Vidare skulle en kunna tänka sig att anställda som upplever att det finns en 

konflikt mellan arbete och familjelivet är mer benägna att arbeta hårdare för att kompensera för 

den konflikten vilket skulle kunna förklara varför anställda inte blir lika påverkade av detta som 

chefer (Rothbard, 2001). Ytterligare en förklaring till skillnaden mellan chefer och anställdas 

påverkan skulle kunna förklaras genom att chefer generellt sett tjänar mer än anställda, varför 

anställda ibland skulle kunna behöva prioritera arbetet framför familjelivet för att upprätthålla 

en ekonomisk trygghet för familjen vilket skulle kunna förklara varför anställda blir mindre 

påverkade än chefer av konflikten mellan arbetet och familjelivet (Jacobs & Gerson, 2001). 	

 
5.3 Motivation bland chefer och anställda vid kontrollerandet för individuella 

aspekter 

Studier har även visat att utbildning kan ha en avgörande roll för individers motivation till 

arbetet. Till skillnad från Mintzberg (1983) och Weibel et al. (2016) menar de att individer som 

har ett arbete där det krävs mer kvalificerade utbildningar oftast känner en högre motivation till 

arbetet samt att arbeten som inte kräver någon formell utbildning oftast resulterar i en lägre 

motivation bland de anställda. Resultatet i denna studie visar dock att utbildning inte har någon 

effekt på individers motivation, varken för chefer eller anställda. En individs motivation till 

arbetet tycks således styras av vilka former av incitament som erbjuds på en arbetsplats snarare 

än individens högst avklarade utbildningsnivå. 	
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Resultatet i tabell 3 modell 2 visar att anställda mellan åldrarna 47–60 upplever en högre 

motivation till arbetet än de yngre respondenterna i åldrarna 18–31 år. Kanfer och Ackerman 

(2004) menar dock att ålder har en inverkan på individers motivation till arbetet och ju äldre en 

medarbetare är, desto mindre chans är det att organisationen fördelar vidareutbildningar och 

ger chans till avancemang, vilket i sin tur bör påverka äldres motivation negativt. Koedel & 

Xiang (2017) menar att ålder kan vara en avgörande aspekt när en undersöker införandet av 

incitament, då en del incitament såsom pensionssystem kan behöva vara verksamma i några år 

innan de anställda kan ta del utav det, vilket kan leda till en lägre motivation. Det är därför 

rimligt att antaga att de äldre respondenterna som arbetar som anställda, upplever sig ha 

tillräckliga incitament till att utföra sitt arbete då de ökar på motivationsskalan snarare än 

minskar (Herzberg, 1993). Vidare skulle en kunna tänka sig att det troligtvis inte skett någon 

ny implementering av incitamentsprogram den senaste tiden som respondenterna inte aktivt kan 

ta del utav inom en snar framtid då de äldres motivation till arbetet enligt Koedel & Xiang 

(2017) i sådana fall skulle minska vilket inte är fallet här. Ytterligare en förklaring till anställdas 

ökning i motivation i åldrarna 47–60 år skulle kunna vara att de upplever att deras karriär börjar 

ta fart samt att de har tillräckliga utvecklingsmöjligheter inom organisationen (Herzberg, 1993). 

Dessutom skulle en kunna tänka sig att arbetsuppgifterna förändras med åldern och att äldre 

medarbetare får ett större ansvar samt ökade möjligheter till påverkan (Lawler et al., 1981) 

vilket skulle kunna förklara varför äldre anställda är mer motiverade till arbetet än de yngre 

anställda. Vidare skulle en kunna tänka sig att pensionsåldern ökar kontinuerligt och att det i 

många länder råder en högre pensionsålder än 60 år varför anställda inte upplever sig ha slut på 

möjligheter, samt fortfarande kan påverka verksamheten de är aktiva inom vilket studier har 

visat kan bidra till en ökad motivation (Vroom, 1995; Yukl, 2008). 	

 
5.4 Motivation kopplat till organisatoriska- och kontextuella aspekter 

Studiens resultat visar att landet som respondenterna arbetar inom påverkar deras motivation 

till arbetet olika vilket är i linje med tidigare studier (se Roe et al, 2000; Erez & Earley, 1993). 

Det en kan se vid kontrollerandet av organisatoriska- och kontextuella faktorer är att effekten 

av olika former av incitament (monetära arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-aspekter 

och aspekter relaterade till privatlivet) generellt sett blir starkare då både chefer och anställda 

får en ökad motivation vilket även Locke (1968) argumenterar för. 	

	

Vid kontrollerandet för organisatoriska- och nationella kontexter såsom land, storlek på 

företaget, arbetssektor som respondenten är verksam inom och landets generella 
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arbetslöshetssiffror visar resultatet att anställda upplever en fortsatt ökad motivation till arbetet 

då de har en prestationsbaserad lön. Detta skulle kunna förklaras utifrån Greene & Nash (2009) 

teori om att en prestationsbaserad lönesättning ökar motivationen då medarbetare kan vara med 

och själva styra utfallet på deras ekonomi. I linje med Erez and Earley (1993) skulle en kunna 

tänka sig att den fortsatta ökningen på effekten av prestationsbaserad lön vid kontrollerandet 

för organisatoriska- och kontextuella aspekter skulle kunna förklaras genom att landet individen 

är verksam inom påverkar deras motivation olika. Det skulle således gå att antaga att beroende 

på landets styrning, normer och värderingar så ökar motivationen vid monetära incitament 

såsom prestationsbaserad lön. Vidare skulle motivation till arbetet kopplat till 

prestationsbaserad lön kunna förklaras med hjälp av Weibel et al. (2016) tanke om att olika 

arbeten gynnas av olika lönestrukturer. Resultatet i tabell 3 modell 3 visar att unga män som 

har grundskolan som högsta avklarade utbildning och arbetar inom den samhälleliga 

arbetssektorn upplever en högre motivation till arbetet vid prestationsbaserad lön vilket skulle 

kunna bero på att de arbetar med enklare arbeten som inte kräver någon formell utbildning, 

forskning har visat att det är just dessa som kan tänka sig gynnas mest av en prestationsbaserad 

lön (Weibel et al. 2016). 	

	

Resultatet visar även att det finns en skillnad mellan chefer och anställda när organisatoriska- 

och kontextuella aspekter tas in i analysen. Chefer som tidigare inte påverkades av flexibla 

arbetstider (se tabell 3 modell 2) får nu en ökad motivation av detta. Denna skillnad kan dock 

endast ses för chefer, då flexibla arbetstider inte har en effekt på anställdas motivation till 

arbetet. Utifrån detta resultat skulle en kunna tänka sig att olika arbetssektorer kan ha olika 

upplägg kring arbetstid för chefer, där vissa kan vara mer flexibla än andra, vilket i sin tur kan 

påverka chefers motivation utifrån vilken arbetssektor de verkar inom vilket är i linje med Hill 

et al, (2001). Resultatet i tabell 4 (se bilaga 2) visade även att det fanns en statistisk signifikant 

skillnad mellan chefer och anställda och att effekten av arbetsbefattning har en positiv påverkan 

på korrelationen mellan flexibla arbetstider och motivation för arbetet för chefer vilket styrker 

Kovach (1987) tanke om att chefer och anställda påverkas av olika incitament. 	

	

Ytterligare förändring i respondenters motivation till arbetet vid kontrollerandet för 

organisatoriska- och kontextuella aspekter kan ses bland både chefer och anställda när de 

kommer till huruvida arbetslivet hindrar familjelivet. Detta då chefers motivation minskar 

ytterligare vid kontrollerandet för kontexten. I linje med Karatepe & Tekinkus (2006) visar 

således även denna studies resultat att chefers motivation minskar och de blir mer påverkad än 
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anställdas om de anser att arbetslivet står i vägen. Vidare skulle en kunna tänka sig att chefers 

minskade motivation till arbetet, på grund av konflikten mellan arbetslivet och familjelivet, 

skapar en inre stress för chefer när det kommer till att få de båda aspekterna att fungera i 

vardagen (Witt & Carlson, 2006; Halbesleben et al., 2009). Anställdas ökning av motivation 

när de anser att arbetslivet hindrar familjelivet skulle kunna förklaras genom att konflikten 

mellan arbete och familjeliv resulterar i ett hårdare engagemang och arbete då respondenterna 

kan uppleva att de behöver kompensera för eventuell konflikt (Rothbard, 2001). Enligt Locke 

(1968) skulle detta även kunna förklaras genom att anställda känner att arbetet är utmanande 

och att det snarare motiverar dem till att prestera varför de inte blir lika påverkade av konflikten 

som chefer. Vidare visade resultatet i tabell 4, modell 1b (se bilaga 2) att det finns en statistisk 

signifikant skillnad mellan hur chefer och anställda påverkas av att arbetet hindrar det sociala 

livet. Chefer upplever en lägre effekt av att arbetet hindrar det social livet än anställda vilket 

skulle kunna förklaras med hjälp av Lamberts et al. (2008) tanke om att en individs åtaganden 

på sidan av arbetet inte passar in med individens arbetstider. Vidare skulle en även kunna tänka 

sig att denna skillnad i hur påverkade de olika arbetsbefattningarna blir av arbetets 

kompatibilitet skulle kunna förklaras av att chefer har ett mer flexibelt arbete än anställda och 

att de skulle kunna lägga upp sin arbetsdag så att de exempelvis slutar tidigare vissa dagar för 

att passa in i deras sociala liv (Baltes et al., 1999). 

 

När en tittar på studiens resultat i tabell 3, modell 3 kan en se att organisationens storlek har en 

negativ effekt på respondenternas motivation till arbetet. Det vill säga att ju större organisation 

som respondenterna är verksamma inom, desto lägre motivation till arbetet upplever de. Detta 

skulle kunna kopplas till Mintzbergs (1983) teori om organisationsstrukturer och hur individens 

motivation påverkas av det, då olika strukturer kan möta olika utmaningar. I mindre 

organisationer är det vanligt att anställda får mer ansvar och befogenheter över att fatta beslut 

vilket Herzberg (1993) menar på kan vara en motivator till individers motivation till arbetet. 

Vidare skulle en kunna tänka sig att vid mindre organisationer kan de som är verksamma inom 

den behöva arbeta hårdare för att organisationen ska kunna bevara sin konkurrenskraftighet 

vilket även tidigare forskning har visat på har en minskande effekt på anställdas motivation 

(Burke & Cooper, 2008). I större organisationer är det vanligt att besluten fattas högre upp i 

hierarkin vilket gör att de anställda kan få mindre att säga till om och således utveckla en lägre 

motivation till arbetet (Mintzberg, 1983). 	
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Anställdas minskade motivation till arbetet vid den organisatoriska arbetssektorn skulle kunna 

förklaras med att yrken som ingår i denna kategori (exempelvis företagsadministratörer, 

sekreterare och banktjänstemän) kan uppleva att arbetsbördan är hög och arbetet stressande 

varför motivationen till arbetet minskar (Burke & Cooper, 2008). Vidare skulle en kunna tänka 

sig att anställda som arbetar inom den samhälleliga arbetssektorn (referenskategorin) upplever 

en högre motivation till arbetet, än anställda som arbetar inom den organisatoriska arbetssektorn 

skulle kunna bero på att respondenterna upplever att arbetet är givande och att det kan generera 

goda relationer då de arbetar nära människor (Frost et al., 2018). Att resultatet endast kan ses 

för anställda och inte för chefer skulle kunna förklaras med att chefer inte påverkas i samma 

utsträckning av sektorn de är verksamma inom som anställda, då en kan tänka sig att anställda 

inte kan styra sitt arbete lika fritt som chefer.	

	

Resultatet i denna studie visar även att ett lands generella arbetslöshetssiffror inte har någon 

effekt på vare sig anställda eller chefers motivation till arbetet. I linje med Buchko et al., (2017) 

skulle en kunna tänka sig att respondenterna således inte upplever sig ha några svårigheter att 

införskaffa sig ett nytt arbete om de skulle bli arbetslösa varför ett lands arbetslöshet inte 

påverkar motivationen till respondenternas nuvarande arbete. Vidare skulle en kunna tänka sig 

att respondenterna i denna studie inte har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid då studier 

har visat att detta skulle ha en markant positiv effekt på individers motivation till arbetet 

(Caplan et al, 1989). 	

 

6. Diskussion 
 
Syftet med studien var att jämföra och undersöka eventuella skillnader mellan chefer och 

anställdas motivation, samt vilka former av motivatorer som kan tänkas påverka de olika 

arbetsbefattningarna i störst utsträckning. De frågeställningar som formulerades var om det 

finns en skillnad mellan chefer och anställdas motivation till arbetet? Om chefer och anställdas 

motivation till arbetet påverkas av monetära arbetslivs-aspekter, icke-monetära arbetslivs-

aspekter och aspekter relaterade till privatlivet, och i så fall hur? Den tredje frågeställningen 

var om chefer och anställdas motivation påverkas av den kontext de befinner sig inom såsom 

land, arbetssektor och storlek på organisationen? och i så fall hur?	

	

En av huvudpunkterna i denna studie var att undersöka om det finns en skillnad mellan chefer 

och anställdas generella motivation till arbetet. Det fanns dock ingen explicit fråga om 
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respondenten var chef eller anställd i datamaterialet från EWCS 15, varför en ny variabel 

konstruerades baserat på Yukls (2013) definition av vad en chef är. För att kringgå 

problematiken kring att chefer i huvudsak också är anställda, har en variabel som mäter hur 

många anställda respondenten har underställda sig samt om de kan påverka deras lön 

konstruerats. De respondenter som har haft mer än en person under sig och kan påverka deras 

lönesättning har således klassats som chefer vilket är i linje med Yukls (2013) definition. Det 

är dock svårt att avgöra om alla högt uppsatta chefer inom ett företag som kanske endast har en 

mellanchef under sig, uppger att de är chef och kan påverka mer än en individs lönesättning 

trots att de indirekt är det. Även om variabeln fångar det vi ämnar mäta: chefer, så fångar den 

inte olika grader av chefskap vilket skulle kunna ses som en svaghet i denna studie. EWCS 15 

uppger dock i sin datadokumentation att frågan ämnar fånga respondenter som har direkt ansvar 

över anställdas löneökningar, bonusar och befordran vilket gör det rimligt att antaga att det inte 

är några anställda som har inkluderats i kategorin chefer.	

	

Vidare gjordes en avvägning om att klustra olika arbetssektorer i olika kategorier utan en 

hierarkisk ordning. Inspirationen till de olika sektorerna är hämtad från Oesch (2006) och går i 

linje med hans indelning. Däremot har en av de ursprungliga kategorierna: egenföretagare 

(såsom exempelvis frisörer och snickare) exkluderats då det har kunnat ge ett missvisande 

resultat då syftet med studien var att undersöka skillnaden mellan chefer och anställda, och 

egenföretagare kan klassas som både chefer och anställda inom företaget då egenföretagare per 

definition är chefer men i många fall även anställd.  	

	

Studiens resultat svarar på frågeställningarna genom att belysa att det finns skillnader mellan 

chefer och anställda samt att de motiveras av olika former av incitament. Studiens resultat är i 

mångt och mycket i linje med tidigare forskning (se Kovach, 1987; Huang, 2011), men belyser 

vikten av att chefer och anställda kan behöva olika former av incitament på en arbetsplats för 

att få en ökad motivation till arbetet. Tidigare forskning har bland annat visat att chefer kan ha 

en annan uppfattning om vad de tror motiverar deras anställda mest (Huang, 2011; Kovach, 

1987), det var således rimligt att anta att detta även händer för chefer då de oftast också har en 

överordnad över sig också. För att undersöka detta användes en multilevel-modell där chefer 

och anställda undersöktes separat. Valet av metod grundade sig i att det fanns en tanke om att 

respondenternas kontext de befann sig inom hade en påverkan på deras motivation till arbetet. 

Det ansågs även vara en lämplig metod att använda då användandet av en multipel linjär 

regression hade kunnat medföra felaktiga slutsatser kring den statistiska signifikansen när det 
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kommer till de organisatoriska- och kontextuella variablerna då datamaterialet inkluderade 

frågor på en individuell och kontextuell nivå. I resultatet har ett avvägande gjorts om att 

genomföra tre separata analyser, detta med anledning av att det är intressant att se vad som 

förändras när man lägger till varje enskild aspekt i analysen. Resultatet visar att det finns en 

skillnad på chefer och anställdas motivation vid kontrollerandet för endast incitament, 

individuella aspekter (d.v.s. kontrollvariabler) samt organisatoriska- och kontextuella aspekter. 

De korrelationer som finns i den första modellen (se tabell 3 modell 1) när inga ytterligare 

aspekter har tagits i beaktning blir både svagare såväl som starkare när olika aspekter förs in i 

analysen (se tabell 3 modell 2 & 3). 	

	

Studiens resultat visar även att det finns en skillnad mellan chefer och anställdas motivation 

beroende på vilket land de arbetar inom. Detta är intressant då den globala utvecklingen går 

framåt och det blir allt vanligare att företag expanderar utanför det egna landet. Vilket bidrar 

till vikten av att organisationen skapar en tydlig förståelse och bild kring hur de ska motivera 

sina anställda och chefer, då olika länder kan besitta olika normer och värderingar kring hur 

motivation skapas och därmed kan behöva anpassa sig olika till olika länder. 	

	

I kontrast till tidigare forskning (Wiebel et al 2016) visar studiens resultat att utbildning inte 

har någon effekt på varken chefer eller anställdas motivation till arbetet. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att effekten av utbildning kontrolleras bort av de olika formerna av 

incitament. Det vill säga att incitamenten väger så pass tungt när det kommer till individers 

motivation till arbetet att utbildning inte får någon effekt. Ålder visar även ha en påverkan på 

anställdas motivation vilket även diskuterats i analysen med hjälp av tidigare forskning. En 

tanke kring varför de i åldrarna 47–60 år är mer motiverade till arbetet än 18–30 åringar skulle 

kunna vara att de yngre respondenterna exempelvis har barn som bor hemma och upptar en del 

av deras tid och att konflikten mellan arbete och familjelivet blir mer påtaglig ju yngre en 

individ är. Medan de äldre respondenterna kanske har barn som har flyttat hemifrån varför de 

skulle kunna lägga mer tid och energi på själva arbetet vilket också skulle kunna bidra till en 

ökad motivation. 	

	

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns tydliga skillnader kring vad som 

motiverar anställda och chefer på arbetet, som tidigare nämnt påverkas anställdas motivation 

mer utav faktorer såsom prestationsbaserad lön, samt om de arbetar på fritiden, vilket i sin tur 

ej har en påverkan på chefer. Tvärtom så påverkas chefer av möjlighet till flexibla arbetstider, 
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vilket höjer dess motivation, där anställda inte visar sig påverkas av denna faktor. Dessa 

faktorer visar på en statistisk signifikans och skiljer sig åt mellan befattningarna, det kan vara 

av vikt för organisationer att ha denna kännedom för att skapa ett arbetsklimat där båda parter 

blir tilldelade förmåner som höjer dess motivation. 	

 
6.1 Förslag på framtida forskning 
På grund av studiens omfång har den kontextuella variabeln “land”, mätts som en generell 

variabel. I framtida forskning hade det därför varit intressant att undersöka hur motivation till 

arbete för chefer och anställda ser ut inom specifika länder för att undersöka om det exempelvis 

finns makroekonomiska faktorer som kan påverka anställdas motivation ytterligare. Utöver det 

hade även en annan kontextuell faktor varit av intresse att mäta för en framtida studie, nämligen 

organisationen individerna är verksam inom vilket inte var möjligt att göra utifrån det befintliga 

datamaterialet som använts. Vidare hade det även varit intressant att undersöka huruvida 

chefers motivation skiljer sig åt beroende på vilken grad av chefskap de besitter. Detta då de 

motiv som individer har för att utföra sitt arbete, att gå till sin arbetsplats varje dag samt utföra 

sina arbetsuppgifter oftast grundar sig i olika faktorer för olika individer.	
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Bilaga 1. 
 
Tabell 1. Deskriptiv tabell över deltagande länder	

Länder n-tal Procentuell fördelning 

Albanien 1002 2,3 

Belgien 2587 5,9 

Bulgarien 1064 2,4 

Cypern 1003 2,3 

Danmark 1002 2,3 

Estland 1015 2,3 

Finland 1001 2,3 

Frankrike 1527 3,5 

Grekland 1007 2,3 

Irland 1057 2,4 

Italien 1402 3,2 

Kroatien 1012 2,3 

Lettland 1004 2,3 

Litauen 1004 2,3 

Luxemburg 1003 2,3 

Makedonien 1011 2,3 

Malta 1004 2,3 

Montenegro 1005 2,3 

Nederländerna 1028 2,3 

Norge 1028 2,3 

Polen 1203 2,7 

Portugal 1037 2,4 

Rumänien 1063 2,4 

Schweiz 1006 2,3 

Serbien 1033 2,4 

Slovakien 1000 2,3 

Slovenien 1607 3,7 

Spanien 3364 7,7 

Storbritannien 1623 3,7 
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Sverige 1002 2,3 

Tjeckien 1002 2,3 

Turkiet 2000 4,6 

Tyskland 2093 4,8 

Ungern 1023 2.3 

Österrike 1028 2,3 

Total 43 850 100 
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Bilaga 2.  
 
Tabell 4. Multilevel-modell med tre modeller mellan individers motivation till arbetet där chefer och anställda 
inte är separerade.  

 Modell 1a  Modell 1b 
 Exklusive interaktioner  Inklusive interaktioner 
Konstant 12,969**   
Chef  0,155   
    
Monetära arbetslivs-aspekter    
Prestationsbaserad lön  0,418**  -0,223 
Bonusar från organisationen -0,005   0,233 
Förmåner från organisationen  0,018   0,006 
    
Icke-monetära arbetslivs-aspekter    
Utvecklingsmöjligheter  3,471**  -0,348 
Möjlighet till flextid  0,043   0,518* 
Möjlighet att påverka arbetet  1,966**   0,835* 
    
Aspekter relaterade till privatlivet    
Arbetslivets kompabilitet med det 
sociala 

 0,896**  -0,442* 

Arbetet hindrar familjelivet -0,830**  -0,053 
Arbetar på fritiden -0,097*   0,180 
    
Individuella aspekter relaterade till 
privatlivet 

   

Kvinna  0,289**   
Medelålder  0,037   
Äldre  0,403**   
Gymnasieutbildning avklarad -0,114   
Yrkesutbildning/Komvux avklarad  0,037   
Universitetsstudier avklarad -0,028   
    
Organisatoriska aspekter på 
individnivå 

   

Storlek på organisation -0,174**   0,043 
Organisatorisk arbetssektor -0,289*   0,102 
Teknisk arbetssektor  0,043   0,632 
    
Kontextuella aspekter    
Arbetslöshetssiffror -0,011  -0,022 
Liberal välfärdsstatsregim -0,147   0,475 
Konservativ välfärdsstatsregim  0,109  -0,364 
Medelhavsländers välfärdsstatsregim  0,549   0,045 
Post-socialistisk välfärdsstatsregim -0,781*   0,738 

Not: Anställda, unga män med grundskola som högsta avklarade utbildningsnivå, som inte har monetära arbetslivs-aspekter, 
icke-monetära arbetslivs-aspekter eller aspekter som är relaterade till privatlivet, som arbetar inom den samhälleliga 
arbetssektorn och bor i en socialdemokratisk välfärdsstatsregim. Modell 1 är separerad till a och b där modell 1a presenterar 
resultatet för modellen utan interaktionsvariablerna och modell 1b presenterar resultatet för samma aspekter men som 
interaktionsvariabler. 	
 

 


